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Bakgrund  
Föreningens målsättning är att genom byggande av fibernät möjliggöra kommunikationstjänster för 
data, telefoni och TV till föreningens medlemmar. Fibertekniken ger också möjlighet för larmtjänster 
av olika slag. Föreningen bildades 2012 och hade sin första ordinarie årsstämma i juni 2013. 
Föreningen har sedan bildandet bl a värvat medlemmar och ansökt om statliga medel för byggande 
av fibernätet (2 gånger!). Vi var en av de många föreningar som inte erhöll statligt stöd under 
föregående Landsbygdsprogram eftersom medlen inte räckte till alla som ansökt. Det nya 
Landsbygdsprogrammet (2014-2020) ger nya möjligheter till stöd. Därför skickades en ny ansökan in i 
februari 2015, utifrån då uppsatta riktlinjer. 
 

Verksamhet  
Senaste ordinarie föreningsstämma hölls den 30 maj 2015. Då valdes, till styrelsen: Jörgen Johansen 
(ordförande), Ledamöter: Villy Engen, Jan Jillnevik, Anders Karlsson, Stefan Svensson, Kari Höyer och 
Jennie Strandberg Olsson. Suppleanter: Åke Johannesson och Daniel Karlsson.  
Under 2015 har styrelsen haft 10 protokollförda styrelsemöten, varav 6 ägt rum efter 
föreningsstämman. Bl a har föreningen under 2015 genomfört upphandling och på det sätter fått en 
entreprenör till vårt kommande bygge av fibernätet samt gjort en förnyad ansökan om statligt stöd 
under början av 2015. Styrelsen har arbetat med förberedande delar, så att vi ska kunna vara snabbt 
igång när val beslut om stöd kommer. Styrelseledamöter har vidare deltagit i ett antal 
informationsmöten. Det har främst varit möten som arrangerats av Dals-Eds kommun. Det finns ett 
gott etablerat erfarenhetsutbyte mellan kommunens fiberföreningar. För föreningens hemsida 
www.nossefiber.se har Daniel Karlsson varit ansvarig.  
Föreningen hade vid årsskiftet 144 medlemmar (120 st dec 2014). Styrelsen tackar de som på olika 
sätt arbetat för föreningen!  
 

Ekonomi  
Föreningens tillgodohavande på bankkonto var vid ingången av året kr 612 477 och vid utgången av 
året kr 641 545. Insatskapitalet uppgick vid årsskiftet till 607 400kr (581 700 kr dec 2014). 
Insatskapitalet påverkar inte föreningens resultat utan bokföres som eget kapitalet.  
Föreningens intäkter utgöres av medlemsavgifter som under året uppgår till kr 14 400 (12 000 kr 
2014)samt övriga intäkter kr 368. Kostnaderna uppgår till 9 297 kr vilket ger ett resultat på kr 5 471. I 
övrigt hänvisas till föreningens resultat- och balansräkning som finns tillgänglig vid föreningsstämman 
samt på föreningens hemsida. 
 

Framtiden  
Föreningen har skickat in en ny ansökan angående stöd inom ramen för Landsbygdsprogrammet (för 
åren 2014-2020). Ännu har inget besked erhållits. Under tiden förbereder styrelsen genom att, 
tillsammans med entreprenören, se över lämplig dragning av fibernätet, teckna markavtal mm. Vi 
bevakar även möjligheterna att göra samläggning med Vattenfall på flera områden inom vårt 
fibernät. Efter beskedet från Länsstyrelsen kommer arbetet att gå vidare med fokus på vidare 
projektering och byggnation, under förutsättning att medlemmarna ger bifall för detta.  
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